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KOLPORTAŻ ULOTEK!

• Do skrzynek pocztowych
• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

Kręcą lody na medal
WYSOKA / MIĘDZYRZECZ / SULĘCIN

>> cd. na s. 4

Paulina i Martyna Saj, jak mó-
wią o sobie, są trochę z Sulęcinie 
i trochę z Wysokiej w gminie 
Międzyrzecz. 27 lutego wzięły 
udział w VIII Lodziarskich Mi-
strzostwach Polski podczas tar-
gów cukierniczych Expo Sweet 
2017 w Warszawie – najważniej-
szej w branży lodziarskiej impre-
zie w Polsce. Ku zaskoczeniu wie-
loletnich uczestników konkursu i 
samych sióstr „Lody z Gościńca” 
dały im III lokatę i wymarzone 
miejsce na podium.

Lody zaczęły wyrabiać w pro-
wadzonej przez rodzinę restau-

Wyrobem lodów własnej produkcji, tzw. rzemieślniczych, zajmują się od roku. To jed-
nak wystarczyło, żeby nieźle zamieszać w polskiej czołówce mistrzów lodziarstwa.

Adam
Piotrowski

racji „Gościniec na Półwyspie” w 
Wysokiej. – W menu restauracji 
brakowało jakiegoś nadzwyczaj-
nego deseru (takiego, jakim jest 
to miejsce – dop. red.). Wtedy 

zaczęłyśmy eksperymentować z 
lodami – opowiada Paulina. Re-
stauracja bazuje na lokalnych 
produktach z ekologicznych 

Jeżeli chcecie skosztować „Lodów z Gościńca” na wakacyjnych szlakach 
szukajcie takich samochodów
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY!     
MIĘDZYRZECZ: kolportaż do wszystkich mieszkańców; WSIE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ:  kolportaż poprzez sklepy spożywcze. SKWIERZYNA: RATUSZ ul. Rynek; EKO ul. 
Piłsudskiego, SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY ul. Piłsudskiego; KIOSK RUCHU ul. Piłsudskiego; INTER MARCHE ul. 2-go Lutego. PSZCZEW: BIBLIOTEKA ul. Poznańska; SEZAM 
Sklep Spożywczy ul. Poznańska; URZĄD GMINY, ul. Rynej; OLSTAF Centrum Ubezpieczeń ul. Rynek. BLEDZEW

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................
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2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
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Stało się. Donald Tusk bez 
problemów ponownie został 
wybrany przez szefów państw 
należących do Unii Europejskiej 
na Przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Na 28 państw 
należących do UE poparło go 
27. Wszystkie oprócz własnej 
ojczyzny. Dla mnie to jakiś 
schizofreniczny obraz sytuacji. 
Praktycznie cała Unia Europejs-
ka uznała, że Tusk sprawdził się 
i jestem dobrym kandydatem 
na drugą kadencję na stano-
wisko Przewodniczącego RE, 
tylko jego własny kraj doszukał 
się jakichś wyimaginowanych 
przewinień, zdrad czy co tam 
jeszcze. Zastanawiam się co 
planował Jarosław Kaczyński i 
co myślał, że osiągnie wystawi-
ając kandydaturę Jacka Saryusz 
Wolskiego? Czy liczył, że w imię 
partykularnych interesów PiS-u 
przywódcy Europejscy ugną się 

minął miesiąc

pod żądaniami polskiego rządu? 
Czy cała awantura miała być oka-
zją do pozbycia się Tuska z prom-
inentnego stanowiska nawet za 
cenę wyboru przewodniczącego 
RE z innego kraju (w zasadzie 
od początku kandydatura Sary-
usz-Wolskiego była bez szans)? 
Czy Kaczyński ze względu na 
osobiste urazy do Tuska jest w 
stanie poświęcić pozycję Polski 
w Europie? Cokolwiek to było, 
PiS odniósł w swoich knowa-
niach spektakularną porażkę. 
Do tego skompromitował nas 
na arenie międzynarodowej. J. 
Kaczyński okazał się za krótki 
(bez podtekstów) na europe-
jskie salony. Pal go jednak licho 
z PiS-em. Najgorsze, że dzięki tej 
strategii rządu nasz kraj znalazł 
się w niespotykanej wcześniej 
izolacji. Kandydaturę Tuska po-
parły nawet Węgry – największy 
sojusznik obecnego układu Adam Piotrowski

Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

rządzącego w Polsce. W obliczu 
deklaracji największych państw 
Unii Europejskie o Europie 
dwóch prędkości oznaczałoby 
to, że znajdziemy się wkrótce w 
jej ogonie. Chyba, że to miała na 
celu strategia PiS-u –  żeby „bruk-
selscy biurokraci” w końcu się 
odczepili i pozwolili „poukładać 
Polskę po naszemu”. 

Po wprowadzeniu przepisów 
pozwalających na wycięcie 
drzewa na własnej działce (ty-
lko osobom fizycznym) na rząd 
posypały się gromy. Mam wraże-
nie, że za bardzo ulegamy po-
jękiwaniom pseudoekologów. 
To jedna z niewielu ustaw, która 
się temu rządowi udała. Wolność 
Tomku w swoim domku. Jak 
mnie wkurza drzewo na moim 
podwórku mam prawo je wyciąć. 
Mamy wystarczająco dużo lasów 
by na wycięcie „prywatnych” 
drzew móc sobie pozwolić. I 
będę ubolewał jeżeli rząd te 
przepisy obostrzy. 

Tyle w kwestii polityki kra-
j o w o - m i ę d z y n a r o d o w e j . 
Miałem niedawno przyjemność 
spotkać się z dwoma młodymi, 
pomysłowymi, kreatywnymi 
i przedsiębiorczymi dziew-
czynami. Paulina i Martyna Saj 
udowadniają, że pracując z 
pasją i zaangażowaniem moż-
na osiągnąć sukces. I to nie w 
20 czy 15 lat. Im wystarczył rok 
by zachwycić jurorów i zająć 3 
miejsce w Lodziarskich Mistr-
zostwach Polski. Dziewczynom 
jeszcze raz gratuluję i zachęcam 
do art. na „je-
dynce”.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI

MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23
TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Sprzedam dom parte-
rowy w Sulęcinie, nowo 
wybudowany w stanie 

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

Pow. działki - 21 arów. 
Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 
o pow. 53,6 m2, 3-piętro, 

Sulęcin, osiedle Słoneczne 
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

Sprzedam fortepian (antyk), 
stan b. dobry, koncertowy, 

niemiecki, wymiary: 2,1 x 1,4.
Tel. 692 927 397

Tuska wybrali w 20 minut!
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1. Sklep Tabac & Caffe przy ul. 
Garncarskiej

2. Kwiaciarnia Agnieszki i Pawła przy ul. 
Świerczewskiego (obok wejścia na 
bazar)

3. Sklep Joker przy ul. 30 Stycznia
4. Sklep kosmetyczny przy ul. 30 Stycznia
5. Pływalnia „Kasztelanka”
6. Starostwo Powiatowe
7. Ratusz
8. Nadleśnictwo Międzyrzecz

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Międzyrzeczu
9. Powiatowy Urząd Pracy
10. Szpital Powiatowy
11. 17 Wielkopolska Brygada 

Zmechanizowana
12. Sklep spożywczy „Pszczółka” przy ul. 

Piastowskiej
13. Sklep „Grosik”
14. Sklep warzywny przy ul. Krasińskiego
15. Sklep spożywczy przy ul. Kasińskiego 
16. Restauracja „Brama Zamkowa”
17. Czysta Cafe

18. Intermarche
19. Bricomarche
20. Sklep „ABC” Międzyrzecz Obrzyce
21. Kiosk „Ruch” ul. 30 Stycznia 

(naprzeciwko Orlenu)
22. Kwiaciarnia przy targowisku
23. Lewiatan przy ul. 30 Stycznia
24. Pizzeria Caruso przy ul. 30 Stycznia
25. Piekarnia Cukiernia „Ziomek” przy ul. 

30 Stycznia

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym
SKWIERZYNA

Bieg rozpoczął się punktual-
nie o godzinie 11:00. Na starcie 
pojawiła się również maskotka 
Skwierzyny. Zawodnicy startują-
cy w zawodach biegli nie tylko po 
zwycięstwo ale przede wszyst-
kim dla upamiętnienia bohate-
rów.

Czołówka ścigając się kręty-
mi ulicami Skwierzyny znacznie 
oddaliła się od reszty biegaczy. 
Na czoło wyścigu wysunął się 
Marcin Żeno, który jako pierw-
szy przekroczył linię mety. Drugi 

26 lutego w Skwierzynie odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym. W rywalizacji upamiętniającej żołnierzy podziemia 
niepodległościowego po II wojnie światowej wzięły udział 273 osoby ze Skwierzyny i okolicznych miejscowości, w tym 78 osób należących 
do 64 batalionu Armii USA.

na mecie zameldował się Mate-
usz Karczmarski (7:05) a trzeci 
Mariusz Wawrzyniuk (7:09). 
Zawodnicy dzielnie walczyli ze 
zmęczeniem i wszystkim udało 
się szczęśliwie ukończyć bieg.

Na szyjach wszystkich uczest-
ników zawisły pamiątkowe me-
dale, które wręczał burmistrz 
Skwierzyny - Lesław Hołownia 
wraz z organizatorami.

Nie był to jednak koniec atrak-
cji przygotowanych przez or-
ganizatorów. Dla uczestników, 

czekała gorąca kawa, herbata i 
przekąski przygotowane przez 
45. WOG z Wędrzyna oraz stra-
żacka grochówka ugotowana 
przez Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Świniarach.

Tuż po uroczystych dekora-
cjach zwycięzców odbyło się lo-
sowanie dodatkowych nagród 
dla zawodników. Losowanie 
nagród przypadło w udziale naj-
młodszemu uczestnikowi biegu 
- Marcelowi Karczmarskiemu.

Wyniki:

Kategoria kobiet:
1 Miejsce - Elżbieta Wziętek 

(9:21)
2 Miejsce - Katarzyna Osta-

szewska (9:28)
3 Miejsce - Natalia Sętkowska 

(9:31)
Kategoria mężczyzn:
1 Miejsce - Marcin Żeno (6:56)
2 Miejsce - Mateusz Karczmar-

ski (7:05)
3 Miejsce - Mariusz Wawrzy-

niuk (7:09)
Najmłodszy uczestnik: Marcel 

Karczmarski (XII 2012)
Najstarszy uczestnik: Andrzej 

Dawidowicz (1954)
Organizatorzy składają ser-

deczne podziękowania za po-
moc przy organizacji wydarze-
nia instytucją, stowarzyszeniom, 
osobom oraz lokalnym przedsię-
biorcom. 

Źródło: www.skwierzyna.pl
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Zdzisław Musiał: Proszę czytel-
nikom przybliżyć swoją osobę.
Małgorzata Telega-Nowakow-
ska: Pochodzę z rodziny z tradycja-
mi muzycznymi. Moja mama przez 
40 lat swojej pracy zawodowej 
uczyła muzyki, a każdy z rodzeń-
stwa gra na instrumencie. Tych tra-
dycji można doszukiwać się dużo, 
dużo głębiej. Mieszkam w Między-
rzeczu od szóstego roku życia i z 
tym miastem związane były lata 
mojego dorastania. Po studiach 
wróciłam do Międzyrzecza, gdzie 
w 1994 roku rozpoczęłam pracę w 
PSM I st. jako nauczyciel fortepia-
nu. W 2007 objęłam funkcję dyrek-
tora tejże szkoły, którą sprawuję do 
dziś.
ZM: W okresie pełnienia przez 
Panią funkcji dyrektora szkoła 
muzyczna bardzo się zmieni-
ła…
MT-N: Tak. W zasadzie od pierw-
szego roku sprawowania funkcji 
dyrektora szkoły rozpoczęłam re-
mont budynku. Został wymieniony 
cały dach, wykonano izolację prze-
ciwwilgociową budynku, wymie-
niono stropy na parterze, zostały 
wyremontowane wszystkie klasy i 
korytarze, wymienione zostały nie-
mal wszystkie okna (90%), wyre-
montowano również aulę szkoły i 
postawiono nowe ogrodzenie wo-

Z cyklu wywiady z ciekawymi ludźmi kultury
ROZMOWA PRZEKROJU

kół budynku szkoły. Nasza szkoła 
została zakwalifikowana do termo-
modernizacji, a więc już niedługo  i 
z zewnątrz budynek szkoły będzie 
wyglądał ładnie i estetycznie. Jeśli 
chodzi o kształcenie w szkole mu-
zycznej w okresie pełnienia przeze 
mnie funkcji dyrektora powstały 
dwie nowe klasy instrumentów o 
specjalnościach: flet poprzeczny i 
wiolonczela.
ZM: Jak dziś wygląda baza dy-
daktyczna szkoły?
MT-N: Jestem dumna, że w prze-
ciągu kilku lat udało mi się wy-
mienić wszystkie stare i zniszczone 
instrumenty na  nowe. Zakupili-
śmy: 3 fortepiany, 10 pianin w tym 
1 hybrydowe i 2 elektroniczne, 6 
akordeonów, 12 saksofonów, 3 
klarnety, 10 fletów poprzecznych, 7 
wiolonczel, 8 skrzypiec, 7 gitar. Kla-
sy teoretyczne zostały wyposażone 
w sprzęt multimedialny. Zakupili-
śmy również kompleksowy sprzęt 
nagłośnieniowy (mikser, kolumny 
mikrofony itp.). we wszystkich po-
mieszczeniach szkoły i klasach zo-
stały wymienione stare meble na 
nowe. Szkoła w chwili obecnej jest 
bardzo dobrze wyposażona w in-
strumenty i pomoce dydaktyczne.
ZM: Plany zawodowe na przy-
szłość?

MT-N: Na pewno chcia-
łabym poszerzyć ofertę 
edukacyjną szkoły o nowe 
specjalności oraz nawiązać 
nowe kontakty ze szkołami 
muzycznym z zagranicy. 
Wyzwaniem będzie również 
przeprowadzenie termo-
modernizacji, a więc gene-
ralnego remontu całego bu-
dynku szkoły z ociepleniem i 
elewacją włącznie.  
ZM: Kilka słów na temat 
kadry pedagogicznej…  
MT-N: W PSM I stopnia 
w Międzyrzeczu pracują 
wspaniali pedagodzy, pełni 
zaangażowania w edukację 
muzyczną dzieci i młodzie-
ży naszego miasta. Dziękuję 
wszystkim za współpracę i 
życzę jeszcze większej pasji 
do pracy, którą wykonują.
ZM: Aby zostać uczniem 
szkoły muzycznej…
MT-N: Należy zapoznać się 
z informacjami dotyczą-
cymi rekrutacji na naszej 
stronie internetowej www.
psmmiedzyrzecz.pl, po-
brać wniosek, przystąpić 
do badania przydatności 
(13-14. 06. 2017 r.) i oczeki-
wać na wyniki. Zapraszam 

serdecznie wszystkie uzdolnione 
muzycznie dzieci i młodzież do lat 
16  pragnącą nauczyć się gry na 
wymarzonym przez siebie instru-
mencie.
ZM: Dziękuję za rozmowę. Ży-

czę, aby z takim zaangażowa-
niem wszystkie plany zawo-
dowe zostały zrealizowane. 
Prywatnie życzę zdrowia i pasji 
do tego powołania i zawodu.

upraw. Z lodami nie mogło być 
inaczej. - Stawiamy na tradycję, 
smak i naturalne, ekologiczne 
produkty – podkreślają siostry. 
Zdecydowana większość lodów, 
którymi jesteśmy raczeni w se-
zonie jest wyrabiana z proszku, 
w którym znajdziemy mnóstwo 
sztucznych, niezbyt dla nas zdro-
wych składników. – Polega to na 
tym, że do maszyny wsypuje się z 
takiego 20-kilogramowego worka 
proszek, dolewa się wodę i po wy-
mieszaniu i schłodzeniu pseudo-
lody włoskie są gotowe – mówi P. 
Saj – „Lody z Gościńca” wyrabiamy 
wyłącznie z naturalnych składni-
ków: mleka, jajek, śmietany i np. 
aktualnie dostępnych owoców – 
dodaje Martyna. 

Dziewczyny w zeszłym roku w 
sezonie letnim spróbowały swo-
ich sił na szerszym rynku. Swoje 
lody sprzedawały w Gorzowie 
Wlkp., Zielonej Górze i w Łagowie 
w odrestaurowanych, klimatycz-
nych Citroenach HY. – Nasze lody 
cieszyły się bardzo bardzo dużym 
powodzeniem. Wiele starszych 
osób przyznawało, że w smaku są 
takie, jak ich z dzieciństwa – mówi 
Paulina. W tym roku dziewczyny 
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Paulina i Martyna Saj z pucharem za zajęcie 3-go miejsca w VIII Lodziar-
skich Mistrzostwach Polski

Deser z lodami chałwowymi w roli 
głównej

chcą zwiększyć liczbę lokalizacji 
ze swoimi lodami – Prowadzimy 
nadal rozmowy z wieloma miasta-
mi. Na dzisiaj na pewno będziemy 

w Łagowie – mówi Martyna. W 
planie są też Lubniewice, za które 
nasza redakcja szczególnie trzy-
ma kciuki. 

Podstawowe smaki „Lodów z 
Gościńca”, to śmietanka, czekola-
dowe i truskawkowe. W sezonie 
dziewczyny codziennie przygo-
towywały dodatkowy rodzaj lo-
dów – smak dnia. Były to np. lody 
mascarpone przekładane bezą, 
panna cotta z truskawkami lub 
lody chałwowe. Tymi ostatnimi 
dziewczyny zachwyciły jurorów 
Lodziarskich Mistrzostw Polski. 
– Po przygotowaniu obowiązko-
wych lodów waniliowych i czeko-
ladowych oraz sorbetu nadszedł 
czas na ostatnią konkurencję w 

ramach mistrzostw – deser z au-
torskimi lodami w roli głównej. Na 
sześciu drewnianych deskach po-
dałyśmy lody chałwowe z plastrem 
miodu, sosem z malin i fig i świe-
żymi owocami – opowiada Mar-
tyna. –Najbardziej zachwycony 
naszym deserem był obserwator z 
ramienia organizatora Mistrzostw 
Świata w Lodziarstwie Pier Paolo 
Magni. Okazało się, że w tej ka-
tegorii przyznał nam najwięcej 
punktów – dodaje Paulina

Na co dzień Paulina Saj jest 
absolwentką prawa i studentką 
studiów podyplomowych. Mar-
tyna Saj studiuje psychologię. Lo-
dziarstwo to ich pasja. Tej trudnej 
sztuki uczyły się same, choć nie 
wykluczają w przyszłości specja-
listycznych szkoleń.

Na tą chwilę „Lody z Gościńca” 
można skosztować w weeken-
dy w restauracji „Gościniec na 
Półwyspie” w Wysokiej. Z na-
dejściem sezonu dziewczyny w 
swoich zabytkowych citroenach, 
miejmy nadzieję, że spotkamy na 
naszych wakacyjnych szlakach. 
W kolejnych numerach Przekroju 
opublikujemy listę miejsc, gdzie 
będzie można nabyć „Lody z Go-
ścińca”.

   

Zaprosiłem do wywiadu Małgorzatę Telegę-Nowakowską, dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu. 
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Lepszy i gorszy sort

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Na ten temat nawet już pisać i 
mówić się nie chce, widząc i słysząc 
co się dzieje na czubku politycznej 
góry. Jednak trzeba w sprzeciwie być 
głośnym! Prasa jest oczami i uszami 
społeczeństwa. W nosie mam Pa-
nów, a do gorszego sortu zaliczyć się 
nie dam, tak sądzi wielu. Bardzo wie-
lu. Ryba jednak, co wiedzą wędkarze, 
psuje się od głowy. W kolokwialnej 
przenośni postępowanie władzy na 
górze ma przełożenie na dół. 

„Fejsa” obiegło zaproszenie jedne-
go z naszych rajców miejskich od-
nośnie wystawy w międzyrzeckiej 
bibliotece. I nie byłoby nic w tym 
dziwnego, raczej słusznego, aby na 
wystawę poświęconą wąsatemu 
Marszałkowi warto się wybrać. Ów 
radny miał jednak stosowne zapro-
szenie, pozostali i zarazem lepszy 
sort społeczności naszego miasta za-
pewne także. Do redakcji takowe nie 
dotarło. Nawet w formie informacji o 
wystawie. Pikanterii dodaje fakt, że 
po wernisażu posiadacze zaprosze-
niowego glejtu mogli obejrzeć w sali 
kameralnej spektakl. Znowu podział 
na gorszy i lepszy sort... Już raz to 
przeżyłem osobiście. Głupio wyty-

kać radnemu promocję, bo uczynił to 
w szczerej intencji, jednak o dodatko-
wej atrakcji nie pisnął na fejsie ani mru 
mru. Może nie doczytał.

Kilkanaście dni temu zawadiacka 
jazda vipów doprowadziła do tego, 
czym żyła cała Polska. Już myślałem, 
że co niektórzy zreflektują się w spra-
wie używania sygnałów świetlnych. 
Do Królewskiego Miasta Międzyrze-
cza zjechał, od strony obwodnicy przy 
rondach, kolejny uprzywilejowany. 
Gnał na „kogutach” pod mury smut-
nego budynku. Z pojazdu wysiedli 
umundurowani i ciężkie stalowe drzwi 
się za nimi zatrzasnęły. Ani chybi przy-
wieziono nowego gospodarza lub 
wpadła inspekcja. Ale żeby od razu na 
„kogutach”... 

Dziękuję policji za szybką interwen-
cję w sprawie zatruwania środowiska. 
Palący chyba gorszym sortem drew-
na, nie pierwszy raz zresztą, zwyczaj-
nie smrodził dymem z komina na całe 
targowisko. Czekać na inspektorów 
ze starostwa byłoby musztardą po 
obiedzie. Nie mamy w mieście Straży 
Miejskiej, stąd wiele takich i innych, 
uciążliwych spraw wypływa na świa-
tło dzienne i znika bez śladu. Bezkar-

ność jest pokłosiem grzechu zanie-
chania. Na razie nad targowiskiem nie 
ma smogu.

Wracając do gorszego sortu, to jest 
to określenie zadufanych w sobie po-
lityków. Osobiście znam jednego z 
tych ponoć gorszych, który zamiast 
robić karierę polityczną zaczął po-
przez swoją pracą odnaleźć się tu i 
teraz, jak się zwykło mawiać. Zajął się 
biznesem. Sprzedaż ściągniętego zza 
granicy Muchozolu pozwoliła stanąć 
mu na nogi i teraz ma własną firmę 
zajmującą się innym, nazwijmy to ele-
ganckim, towarem. Dorobił się i swoją 
mrówczą pracą nadal buduje kapitał. 
Zatrudnia ludzi, jest darzony szacun-
kiem, a polityką zajmuje się tylko w 
niczym wiążących rozmowach, ot tak 
dla relaksu umysłu podczas dyskusji. 
Można? Można! Czasami z przekąsem 
rzuci coś o lepszym i gorszym sorcie, 
najczęściej w formie kawału czyli żar-
tu.

Dziś, po ponownym wybraniu prze-
wodniczącego RE, gdy usłyszałem 
liczne komentarze w mediach, nie 
publicznych, bo te kłamią na potęgę 
na rzecz rządzących pomyślałem z 
pewnym smutkiem, że staliśmy się we 

wspólnej Europie gorszym sortem za 
sprawą zawistnych ambicji jednego 
człowieka otoczonego dworem wa-
zeliniarzy. Historia, jak i proza życia, 
ma to do siebie, że ci określani jako 
gorsi wcześniej czy później zmiotą 
z powierzchni ten niby lepszy sort 
panów. Jeżeli zdrowie dopisze bez 
wątpienia tego doczekam, wierząc 
w mądrość przy urnach wyborczych. 
Za dużo tego chciejstwa lepszego 
sortu i lekceważenia suwerena, który 
nazwany gorszym, wcale takim nie 
jest. Nie jest bo ma prawo do myśle-
nia.

Senior przed komputerem –  
integracja międzypokoleniowa

Tutaj przebywają ze sobą młodsi i starsi, 
dzieci, młodzież i seniorzy. Organizowane 
są zajęcia z udziałem różnych grup spo-
łecznych, co sprzyja wymianie doświad-
czeń, umiejętności i integracji.

Młodzi czerpią z mądrości, doświadcze-
nia, spokoju i opiekuńczości osób star-
szych, natomiast obecność młodzieży i 
dzieci wprowadza do Domu wiele radości 
i spontaniczności.

Oprócz aspektu społecznego bardzo 

Dzienny Dom Senior- Wigor, to przede wszystkim miejsce pobytu osób 
starszych, ale nie tylko. Nasze Centrum Senioralne, to także miejsce 
spotkań pokoleń.

ważny jest także element edukacyjny. 
Młodzież z internatu Zespołu Szkół Tech-
nicznych w ramach wolontariatu prowadzi 
dla Seniorów zajęcia komputerowe.

Uczestnicy zajęć coraz lepiej radzą sobie 
z komputerem i samodzielnie korzystają z 
Internetu. Brawo Seniorzy!

Agata Smoleń
kierownik Dziennego Domu Senior  

 Wigor w Skwierzynie

SKWIERZYNA
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Duża kasa dla Skwierzyny
SKWIERZYNA

Lp. Nazwa zadania Planowana wartość 
inwestycji

1.
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu 
Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie (2017 - 
2018)

6.825.364,72 zł

2.
Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 
(2017 - 2022)

4.250.791,56 zł

3. Budowa nawierzchni jezdni na Osiedlu Olszynki 3.050.000,00 zł

4.
Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek 
edukacyjnych w Gminie Skwierzyna

1.842.771,77 zł

5.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Skwierzyna

981.000,00 zł

6.
Modernizacja dróg gminnych (m.in. ul. Bema, Grunwaldzka, Pl. 
Kościuszki)

915.000,00 zł

7.
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy 
Skwierzyna

800.000,00 zł

8. Budowa Parku Ryb Obry i Warty - stanica 600.000,00 zł

9. Przebudowa ul. Nowej w Murzynowie 480.000,00 zł

10. Przebudowa ul. Krótkiej w Murzynowie 370.000,00 zł

11. Remont Urzędu Miejskiego w Skwierzynie 220.000,00 zł

12. Remont budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 100.000,00 zł

13.
Wykonanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego 
(budowa w 2018 roku)

150.000,00 zł

14. Modernizacja placów zabaw 65.000,00 zł

15. Prace melioracyjne przy ul. Sobieskiego oraz Bledzewskiej 50.000,00 zł

16. Remont pomieszczeń szatni Klubu Sportowego w Murzynowie 50.000,00 zł

17. Remont remizy OSP Murzynowo 32.000,00 zł

Planowana wartość inwestycji w 2017 roku: 24.781.928,05 zł

Rok 2017 jest przełomowy dla gminy Skwierzyna. Wysokość środ-
ków przeznaczonych na inwestycje wynosi 24.781.928,05 zł z cze-
go niespełna 15 mln. zł są to środki pozyskane z zewnątrz.

Dodatkowo na terenie Miasta planowane są inwestycje:

- Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych pn. Budowa przepompowni Skwierzynka 
(2017 - 2019) - 5.500.000,00 zł,

- Zarządu Dróg Wojewódzkich pn. Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 159 wraz z estakadą - 
4.845.609,35 zł.

Źródło: www.skwierzyna.pl

MIĘDZYRZECZ 

Moja pasja
Cześć, jestem Mikołaj! W tym 

artykule chcę Wam, Drodzy Czy-
telnicy, opowiedzieć trochę o 
jednej z moich wielu pasji. Jest 
nią nurkowanie. Wpierw wspo-
mnę jak to wszystko się zaczęło. 
Jestem druhem w Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej w OSP Kała-
wa. Od kilku lat jedna z bliskich mi 
osób totalnie zaraziła mnie strażą 
pożarną (za co bardzo dziękuję). 
Postanowiłem więc robić wszyst-
ko, by mieć jak największe szan-
se na dostanie się do jednej ze 
szkół służby pożarniczej. Pierw-
szym krokiem było zapisanie się 
do wcześniej wspomnianej OSP. 
Następnie postanowiłem zro-
bić kurs płetwonurka. Na kursie 
oprócz samego schodzenia pod 
wodę, mieliśmy wiele wykładów 
(np. na temat sprzętu, bezpie-
czeństwa czy fizyki nurkowania). 
Oprócz tego wiele razy składali-
śmy nasz ekwipunek „na sucho”, 
by się ze wszystkim utożsamić, w 
razie jakichkolwiek problemów 
pod wodą. Obecnie nurkuję wraz 
z moją dziewczyną oraz jej tatą w 
jeziorach w pobliżu Międzyrze-
cza. Jak na razie jest to dla mnie 
rekreacja, staram się nabrać jak 
najwięcej doświadczenia, lecz w 
przyszłości bardzo chciałbym do-
stać się do grupy wodno-nurko-
wej PSP w Międzyrzeczu.

Nurkowanie pod każdym 
względem jest bez wątpienia bar-
dzo wyjątkowym sportem. Za-
zwyczaj, gdy ktoś spyta mnie o to, 
mówię że jest po prostu „fajnie”. 
Lecz specjalnie dla Was postaram 
się te „fajnie” troszkę przybliżyć. 
Jest to zupełnie coś innego, coś 
czego do końca nie da się opisać. 
Gdy schodzisz pod wodę czujesz 
się dosłownie jak w innym świe-
cie. Robisz tak naprawdę, co Ci 
się żywnie podoba. Chcesz pły-
nąć w lewo? Płyniesz! Chcesz zo-
baczyć co jest dalej, czy głębiej? 
Bez problemu możesz wypuścić 
powietrze ze swojej kamizelki i 
zanurzyć się w głębinach… Pa-
nuje tam cisza i spokój, które są 
w tym wszystkim najcudowniej-
sze. Wielką przyjemność również 

sprawiają nasze spowolnione ru-
chy (gdy chcemy ruszyć ręką czy 
nogą, to widzimy jak opór wody 
ją spowalnia). Jedyne co może-
my usłyszeć to nasze powolne 
wdechy oraz wydechy. Jeśli cho-
dzi o to, co możemy ujrzeć to w 
polskich jeziorach „rewelacji nie 
ma”, ponieważ wody tutaj są zbyt 
zimne i zanieczyszczone. Frajda 
zaczyna się dopiero, gdy mamy 
okazję nurkować w ciepłych 
wodach, np. Morze Śródziem-
ne, gdzie występują przeróżne 
gatunki ryb oraz roślin. Również 
można tam dostrzec setki wra-
ków. Każdy z nich ma jakąś swoją 
historię. Dzięki temu jest to dla 
nas taka odskocznia od życia co-
dziennego, od wszystkich proble-
mów czy trudności, z którymi na 
co dzień się borykamy. Nie da się 
ukryć, iż nurkowanie to również 
niebezpieczny sport. Będąc pod 
wodą, należy mieć oczy dookoła 
głowy i zwracać uwagę na swo-
jego partnera. Każdy, podczas 
zdawania na pierwszy stopień 
płetwonurka powinien być po-
wiadomiony o zagrożeniach tam 
występujących i powinien też od-
być szkolenie pierwszej pomocy.

„Człowieku, zanurz się pod 
wodą. Jeśli piękno, które tam zo-
baczysz Tobą nie wstrząśnie, to 
już nic ciekawego cię nie spotka” 
- Charles William Beebe.

dh Mikołaj Sztukiecki

Ogłoszenie
MIĘDZYRZECZ

W związku ze zwiększającym 
się zainteresowaniem dotyczą-
cym działalności Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego, nasza placówka organi-
zuje w siedzibie Muzeum, dnia 
30 marca o godz. 14.00 spotka-
nie otwarte, na którym zostaną 
przedstawione informacje doty-
czące dalszego funkcjonowania 

i zamierzeń międzyrzeckiego 
muzeum.

Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych.                               (MZM)
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Pod takim tytułem ukazała się 
książka Jarosława Szałaty, le-
śnika, znanego w regionie doku-
mentalisty i publicysty tematyki 
leśne (popularny w sieci „Blog 
Leśniczego”) i przewodniczące-
go Rady Powiatu. Autor podzielił 
rozdziały w systemie kalendarzo-
wym, rozpoczynając od Kwietnia, 
będącego po zimie przyrodni-
czym początkiem roku.

W części pierwszej (nie kalen-
darzowej) J. Szałata odnosi się do 
zawodu leśnika na zasadzie au-
topsji. Przekaz leśniczej hierarchii 
i szczeble zarządzania lasami jest 
formą zmiany dotychczasowego 
postrzegania ludzi w zielonych 
mundurach. W krajobrazie lasu 
nie ma zasadniczo przypadków 
(klęski żywiołowe to inna hi-
storia), bowiem leśnicy wyzna-
czając jego kształt, cały czas go 
pielęgnują i czerpią zeń korzyści. 
Model organizacyjny Lasów Pań-
stwowych został wykształcony 
ponad 90 lat wstecz i jest opar-

Rok Leśniczego
MIĘDZYRZECZ

ty na trójszczeblowym systemie 
zarządzania. Nie każdy noszący 
mundur jest typowym leśnikiem. 
Dystynkcje pozwalają rozpoznać 
stanowiska i pełnione funkcje. Z 
nutką nieco rzewną autor wspo-
mniał o gajowych, dziś już stano-
wisku legendarnym.

Część druga, kalendarzowa jest 
uporządkowanym misz-maszem, 

co wzmacnia walory pozycji. Są w 
niej zawarte typowe dla lasów sa-
dzenia, kwietniowe Święto Lasu, 
ciekawostki z leśnych spiżarni 
(w każdym miesiącu coś extra, 
łącznie z dereniówką i mrówkami 
na katar), flora i fauna w różnych 
aspektach (z domieszką anegdo-
tyczną czy literacką), niezbędna 
biurokracja, leśne rubieże, Za-
duszki, liczenia zwierzyny i ptac-
twa, lasy prywatne i wiele, wiele 
innych jakże interesujących infor-
macji. Zwieńczeniem jest Marzec 
ze Świętem Patryka i czasem dla 
poszukiwaczy zrzuconych rogów.

Stefan  Żeromski pisał – Las 
jest wieczny. I ową wieczność w 
12 miesiącach Jarosław Szałata 
przedstawił. Pozycja jest bardzo 
bogato ilustrowana w pełnym 
kolorze na 388 stronach w for-
macie zbliżonym do A5. Wydana 
przez Dyrekcję Generalną Lasów 
Państwowych, stąd nie ma jej do-
stępnej na rynku, a szkoda.

Lech Malinowski

Recytatorskie miziołki… 
MIĘDZYRZECZ

Recytatorskie miziołki… W kra-
inie Goa poczynał sobie wąż Boa… 
W sali kameralnej MOK recytacje 
Lubuskiego Konkursu Recyta-
torskiego. Ubrani w klasyczne, w 
większości, białe bluzeczki, gar-
niturki – najmłodsi adepci sztuki 
słowa mówionego – z opieku-
nami, rodzicami, nauczycielami. 
Prezentacje uczniowskie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, 
z Kaławy, Międzyrzecza i Bukow-
ca.

Etap gminny, najciekawszy, 
wydaje mi się. Bo spontaniczny. 
Satysfakcja dla Rady Artystycznej 
(Małgorzata Wower, aktorka, 
instruktorka grup teatralnych, 
współpracownik RCAK w Zielo-
nej Górze, Izabela Spławska, 
pedagog, teatrolog, kulturo-
znawca, Agnieszka Czekała, st. 
kustosz Biblioteki Powiatowej) – 
różnorodność repertuaru, dobry 
w większości - sądzę - poziom 
umiejętności dykcji i zaintereso-
wanie literaturą oraz godna za-
uważenia i pochwały chęć udzia-
łu w konkursie – duża liczba 
uczestników. Autorzy wybranych 
utworów znani nie tylko z lektur 
szkolnych: Jan Brzechwa, Agniesz-
ka Frączek, Maria Konopnicka, 
Wanda Chotomska, Julian Tu-
wim, Hanna Niewiadomska, Igor 
Sikirydzki itd. Książki z bibliotek, 
szkolnych i publicznych, wypoży-
cza się i czyta, robią to najmłod-
si, więc kultura słowa ma się nie 

tak źle. Jest, ma miejsce, praca u 
podstaw nauczycieli polonistów 
w klasach szkolnych.

Teksty i wiersze nie tylko do 
nauki. Także humorystyczne mi-
ziołki wyjęte z kanonu najcelniej-
szych utworów literatury dziecię-
cej, młodzieżowej. W wykonaniu 
najmłodszych, od których nie-
którzy starsi mogliby z powodze-
niem się uczyć. Starannie wybra-
ne perełki z tej literatury, wielka 
mądrość, która posługując się ję-
zykiem „dziecięcym” odzwiercie-
dla prawdy bardzo uniwersalne, 
prawie bajkowe, czy baśniowe, 
w swej ważności. Teksty w tym 
roku były dostosowane do wieku 
i możliwości percepcji młodych 
ludzi. Mój szacunek dla nauczy-
cieli i opiekunów. 

Pierwsza kategoria wiekowa 
uczniowie klas I-III: Karolina 
Buczna, Nikodem Zwierzyk, 

Julita Lisiecka, Małgorzata Ja-
nusz, Antonina Czujko, Julia 
Golwiej, Juliusz Czajkowski, 
Bartek Bulak, Kamil Gibaszek, 
Maja Martysz, Kalina Tomysek, 
Zuzanna Makarewicz, Maja Do-
bosiewicz, Wojciech Ginowicz, 
Bartosz Dobosiewicz, Wiktoria 
Kawałek, Krzysztof Raczyński, 
Weronika Kusik, Jakub Kalisz, 
Karolina Rydzyk, Marcel Ko-
ścielniak. 

Recytacje to także małe warsz-
taty teatralne, o tym jak mówić z 
przekonaniem, jak utrzymywać 
kontakt wzrokowy z widownią, 
przekazywać treści komunika-
tywnie, w optymalnym, nie za 
szybkim, tempie. Wreszcie grać 
scenicznie recytując, przekazy-
wać swoje emocje wynikające ze 
zrozumienia tekstu – całym sobą, 
nie tylko za pomocą tekstu.

Starsi uczniowie. O bilecie, który 

chciał kupić pasażera… recytator-
skie miziołki… Klasy IV-VI: Ewa 
Lechert, Natalia Kowalczyk, 
Michał Idzikowski, Tomasz Ro-
gala, Agata Bienias, Laura Has-
sa, Aleksander Stutko, Amelia 
Zimowska, Michalina Stankie-
wicz, Karolina Sielicka, Wero-
nika Milewska, Julia Skala, Er-
win Jaruta, Hanna Bełz, Ewa 
Rosińska, Dominika Gołębiew-
ska, Dorota Adamirowicz, Julia 
Soja, Kinga Ogrodowczyk, Bar-
bara Gądek. Autorzy tekstów 
także starannie dobrani: Danuta 
Wawiłow, Joanna Olech, Krystyna 
Miłobędzka, Hanna Niewiadom-
ska, Wanda Chotomska, Tadusz 
Śliwiak. Bardzo satysfakcjonujące 
poznawczo, dla widzów, teksty o 
psychice dziecięcej. 

Szkoły gimnazjalne. Recyto-
wali: Adrian Fręś, Matylda Bub-
nowska, Aleksandra Kubowicz, 

Marika Brodacka, Anna Boguc-
ka, Nina Strzelecka, Wojciech 
Góra, Alicja Krzywoszyja, Julia 
Dajworska, Hanna Jankowska, 
Martyna Wróbel.  

Razem do konkursu przystąpi-
ło 51 uczestników. Laureatami, 
z nominacjami na etap powia-
towy, zostali: Julita Lisiecka, 
Maja Martysz, Jakub Kalisz (kl. 
I-III SP), Laura Hassa, Weronika 
Milewska, Dorota Adamirowicz 
(kl. IV-VI SP) oraz Matylda Bub-
nowska, Aleksandra Kubowicz 
i Alicja Krzywoszyja (uczennice 
gimnazjum). 11 uczestników zo-
stało wyróżnionych.

Iwona Wróblak
www.iwona-wroblak.blogspot.

com

MIĘDZYRZECZ 

Moja pasja
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Sięgając po marzenia

W ciągu sześciu dotychcza-
sowych edycji przez Marzenie o 
Nauce przewinęło się blisko 500 
stypendystów. Każdy pochodził 
z małej miejscowości, był bardzo 
dobrym uczniem, a ich rodziny 

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. Romana Czernec-
kiego rozpoczyna kolejną, siódmą już rekrutację, do pro-
gramu stypendialnego Marzenia o Nauce. 80 przyszłych 
stypendystów będzie uczyło się w najlepszych polskich 
liceach, a ich rodziny nie poniosą z tego tytułu żadnych 
kosztów.

należały do niezamożnej części 
społeczeństwa. Kandydatów 
Fundacja szuka w miejscowo-
ściach do 30 tys. mieszkańców. 
EFC została założona przez An-
drzeja Czerneckiego, nieżyjące-

go już biznesmena i filantropa, 
który część zgromadzonego ma-
jątku przeznaczył na powołanie 
fundacji. Głównym założeniem 
Marzenia o Nauce jest wsparcie 
bardzo zdolnych i pracowitych 
młodych ludzi, którzy bez po-
mocy fundacji przepadliby w 
systemie oświaty, a ich potencjał 
zostałby niewykorzystany. – Za-
pewniamy naszym podopiecz-
nym wszystko to, czego potrze-
bują do nauki i funkcjonowania w 
dużym mieście. Od podręczników, 
poprzez opłaty szkolne, pomoce 
naukowe, kursy językowe, czesne 

w bursie, czy bilety komunikacji 
miejskiej. Zabieramy ich także na 
ferie i wakacje. W każdym mie-
ście, w którym uczą się Stypendy-
ści czuwa nad nimi Koordynator 
Regionalny. Jest on łącznikiem 
między stypendystami a fundacją, 
dba o to, aby jego podopiecznym 
niczego nie brakowało. – mówi 
Robert Walków, koordynator 
regionalny Fundacji.

Nabór do programu Marzenie 
o Nauce rusza 15 lutego, kandy-
dat musi pochodzić z miejsco-
wości do 30 tys. mieszkańców, 
na koniec I semestru w klasie 3 

gimnazjum mieć średnią ocen 
minimum 4,5 albo być laureatem 
bądź finalistą przedmiotowe-
go konkursu kuratoryjnego lub 
olimpiady, a w rodzinie kandy-
data dochód na jedną osobę nie 
może przekraczać 900 zł. netto 
miesięcznie. Formularz zgłosze-
niowy na stronie www.efc.edu.
pl, należy wypełnić w nieprze-
kraczalnym terminie 31 marca. 
Więcej informacje na stronie in-
ternetowej Fundacji EFC.

Red.

Reforma oświaty w Skwierzynie
SKWIERZYNA

Założony wariant przekształceń szkół w 
Skwierzynie:
- włączenie Gimnazjum w Skwierzynie do 
8 - letniej Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Kornela Makuszyń-
skiego (SPzOI) w Skwierzynie - 01.09.2017 
Warunki przekształcenia:
1/ nauczyciele i pracownicy niepedago-
giczni zatrudnieni dotychczas w Gimna-
zjum stają się od 01.09.2017 r. pracownika-
mi 8-letniej SP z OI (w ZE) w Skwierzynie,
2/ dyrektor dotychczasowej 6-letniej 
SPzOI (w ZE), staje się od 01.09.2017 r. dy-
rektorem 8 - letniej SPzOI (w ZE),
3/ dyrektor dotychczasowego Gimnazjum 
staje się od 01.09.2017 r. wicedyrektorem 
8 - letniej SPzOI (w ZE).

Gmina Skwierzyna, jak wszystkie samorządy tego szczebla w Polsce musi zmierzyć się z wprowadzoną 
reformą oświaty. Poniżej prezentujemy szczegóły czekających gminę zmian. 

Jeszcze w tym roku do wszystkich skwie-
rzyńskich szkół wpłyną duże środki, które 
zmienią istotnie bazę oświatową w naszej 
gminie.
PLANOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI W 
2017 ROKU NA TERENIE GMINY SKWIERZY-
NA to kwota 35.557.537,40 zł
Na samą oświatę przypada:
• Termomodernizacja Zespołu Edukacyj-
nego - 6.825.364,72 zł
• Modernizacja kształcenia zawodowego - 
4.250.791,56 zł
• Modernizacja infrastruktury i wyposaże-
nia placówek edukacyjnych - 1.842.771,77 
zł
Co daje kwotę 12.918.928,05 zł.
Docelowo (po wygaśnięciu Gimnazjum) 

w budynku przy ulicy Batorego 14 będą 
się uczyć uczniowie klas V-VIII. W okresie 
funkcjonowania klas gimnazjalnych (2 
lata) zajęcia lekcyjne odbywać tam będą 
uczniowie klas VI-VIII.
W Skwierzynie nie zmniejszy się ilość klas. 
Nie ma możliwości lokalowych zmieścić 
wszystkich uczniów w budynku przy ulicy 
Mickiewicza 26. W budynku tym będzie 
zlokalizowane przedszkole (11 sal), klub 
dziecięcy oraz uczniowie klas I-IV.

W związku z wyremontowaną salą gim-
nastyczną, dużym boiskiem oraz przy-
gotowaniem pracowni przedmiotowych 
(projekt doposażenia szkół - 8 pracowni 
matematyczno- przyrodniczych- do końca 
sierpnia 2017r.) przy ulicy Batorego bę-
dzie znacznie lepsza baza dydaktyczna dla 
uczniów klas V-VIII (zajęcia zgodnie z pro-
gramem nauczania). Natomiast przy ulicy 
Mickiewicza sale lekcyjne są już przygoto-
wane dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej.
Najtrudniejszą dla uczniów szkoły pod-
stawowej jest klasa IV. Dzieci zmienią już 
swoich dotychczasowych nauczycieli, ale 
nie zmienią jeszcze budynku- etap przej-
ściowy. Sądzimy, że taki podział będzie 
sprzyjał poczuciu bezpieczeństwa wśród 
uczniów. 

Źródło: www.skwierzyna.pl

Gimnazjada
SKWIERZYNA

22 lutego w sali gimnastycznej skwie-
rzyńskiego gimnazjum rozegrano turniej 
piłki koszykowej chłopców w ramach Mi-
strzostw Powiatu Międzyrzeckiego - Gim-
nazjada.

Jest to cykliczna impreza zaliczana do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Do 
tegorocznych rozgrywek stanęły trzy ze-
społy z gimnazjów powiatu międzyrzec-
kiego: Gimnazjum Skwierzyna, Gimnazjum 
Pszczew i Gimnazjum z Międzyrzecza.

Po krótkiej odprawie trenerów zadecydo-
wano, że wszystkie mecze zostaną rozegra-
ne w systemie każdy z każdym w wymiarze 
czterech kwart, każda po osiem minut. 

W pierwszym meczu spotkały się druży-
ny ze Skwierzyny i Pszczewa. Gospodarze 
pod bacznym okiem trenera Marcina Kie-
żunia szybko uzyskali przewagę i prowa-
dzili grę aż do ostatniej kwarty, w której 
goście z Pszczewa doprowadzili nawet do 
remisu. Konsekwentna gra w obronie oraz 
bardzo szybkie skuteczne kontry pozwoli-
ły jednak gospodarzom zwyciężyć na wła-
snym parkiecie 31:25.

W drugim meczu młodzi skwierzynia-
cy starli się z uczniami Gimnazjum z Mię-
dzyrzecza. Niestety, bardzo szybko stracili 

kilka cennych punktów. Pierwsza kwarta 
skończyła się wynikiem 11:3 dla Międzyrze-
cza. Zimny prysznic na głowy spod herbu 
Władysława Jagiełły. W pozostałej części 
spotkania wynik był skrzętnie odrabiany 
by w ostatnich sekundach doprowadzić do 
dogrywki. Po upływie dodatkowego czasu 
gry górą byli jednak gospodarze wygrywa-
jąc cały mecz 25:24.

Na szczególne słowa uznania zasługuje 
duet gospodarzy: Sebastian Gos i Oliwier 
Orent, który łącznie w całym turnieju zdo-
był 39 punktów.

W ostatnim meczu spotkali się uczniowie 
z Pszczewa i Międzyrzecza. W tym pojedyn-
ku lepsi okazali się zawodnicy z Międzyrze-
cza wygrywając pewnie 23:17.

Podsumowując: pierwsze miejsce dla 
Skwierzyny, drugie dla Międzyrzecza a 
trzecie dla Pszczewa. Dekoracji najlepszych 
dokonała dyrektor Gimnazjum - Anna Bie-
lewicz-Dubiec z radością i satysfakcją wrę-
czając swoim uczniom trofeum za zdobycie 
tytułu Mistrza Powiatu w piłce koszykowej 
2017.

W zwycięskiej drużynie zagrali: Gos 
Sebastian, Orent Oliwier, Rymarczyk 
Kacper, Trumiński Wojtek, Kaszkowiak 
Michał, Jankiewicz Jacek, Lendzioszek 
Michał, Mocarski Miłosz, Kowalski To-
biasz, Wiśniewski Damian.

Organizatorem turnieju był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. 

Źródło: OSiR w Skwierzynie

http://www.efc.edu.pl
http://www.efc.edu.pl
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak przy tablicy odlotów na Lotnisku Chopina 
w Warszawie

W jeden dzień z lubuskiego do Brukseli, Paryża, 
Londynu i innych miast Europy

REGION

Prezes LOT-u Rafał Milczarski 
nie krył radości z uruchomienia 
nowych połączeń. – Taka oferta 
połączeń z Zielonej Góry to praw-
dziwa rewolucja. Do tej pory pasa-
żerowie podróżujący z wojewódz-
twa lubuskiego mogli dotrzeć 
drogą lotniczą tylko do Warszawy. 
Dziś mają do dyspozycji kilkadzie-
siąt innych miast. Wczesnoporan-
ne wyloty z Zielonej Góry i późno-
wieczorne powroty sprawiają, że 
podróż do Paryża, Pragi, Londynu 
czy Amsterdamu można odbyć w 
ciągu zaledwie jednego dnia, bez 
noclegu. Jesteśmy pewni, że taka 
propozycja spodoba się miesz-
kańcom Zielonej Góry i okolic – 
mówił.

Zadowolenia ze współpracy 
podjętej z LOT-em jest też mar-
szałek województwa Elżbieta 
Anna Polak - Jesteśmy regionem 
najbardziej dostępnym transpor-
towo: mamy A2, S3, ale Lubuskie 
jest wciąż regionem nieodkrytym. 
Mamy parki narodowe, krajobra-

LOT uruchomił połączenia z Babimostu do Warszawy i powroty z Warszawy wieczorem, które umożliwią mieszkańcom regionu podróżowa-
nie do miast europejskich w zaledwie jeden dzień. Ze stolicy pierwszy samolot tego przewoźnika wystartował 2 marca punktualnie o 22.35.

zowe, geopark wpisany na listę 
UNESCO. Połowę powierzchni re-
gionu zajmują lasy, jest 500 jezior, 
bogactwo ścieżek rowerowych, to 
raj dla wędkarzy, a także dla że-
glarzy, bo mamy żeglowne jezio-
ra. Mamy też Międzyrzecki Rejon 
Umocniony i zagłębie nietoperzy. 

W Lubuskiem odbywa się Przysta-
nek Woodstock – na festiwalu jest 
nawet 800 tys. odwiedzających. 
Przyjeżdżają do nas tysiące ludzi, 
a przecież mogą przylecieć samo-
lotem – podkreśla E. Polak. 

Zgodnie z rozkładem lotów sa-
molot z Babimostu będzie latał 

codziennie (bez czwartków i nie-
dziel) o godz. 5:45. Lądowanie w 
Warszawie o godz. 6:50. Samolot 
z Warszawy startować będzie 
codziennie (bez śród i sobót) o 
godz. 22:35. W Babimoście wylą-
duje o godz. 23:35.

Dzięki temu, że połączenie z 
Lubuskiego do stolicy obsługi-
wać będzie LOT, znalazło się ono 
w siatce połączeń międzynaro-
dowych. Oznacza to, że wylatu-
jąc z Babimostu mamy szansę 
na przelot w różnych kierunkach 
Europy, m.in. do Amsterdamu, 
Sztokholmu, Brukseli, Paryża, 
Londynu, Zurichu, Warszawy, 
Krakowa, Wilna, Wiednia, Medio-
lanu, Pragi, Budapesztu, Dussel-
dorfu, Frankfurtu a/M, czy Ma-
drytu.

Możliwość podróżowania na 
jednym bilecie przez Warszawę, 
oprócz dostępu do atrakcyj-
nych ofert przewoźnika, chroni 
pasażera przed niechcianymi 
problemami w podróży, np. spo-

wodowanymi złymi warunkami 
pogodowymi lub innymi kom-
plikacjami technicznymi. W tej 
sytuacji przewoźnik zapewnia 
opiekę klienta od początku do 
końca podróży, w tym. min. wy-
godną zmianę rezerwacji.

Istnieje także szansa, że z cza-
sem przewoźnicy obcy oferujący 
loty z Warszawy mogą uzgodnić 
z PLL LOT nowe atrakcyjne taryfy 
dla podróżujących z i do Zielonej 
Góry. Od teraz jest to możliwe.

Cena biletu samolotowego z 
Babimostu do Warszawy i z po-
wrotem to koszt niespełna 150 
zł. Dla porównania tyle samo 
zapłacimy za połączenie pocią-
giem PKP Intercity z Zielonej 
Góry do Warszawy (w klasie 2), 
ale… tylko w jedną stronę. Do-
datkowo pociąg będzie jechał aż 
4 godziny, a samolotem doleci-
my w godzinę.

Red. na podst. www.lubuskie.pl
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Centrum olstafUbezpieczen Michał Stafiniak
Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 45/1

tel. 95 741 25 43, e-mail: olstaf@wp.pl
Nasze placówki:

Zbąszynek
ul. Długa 1

Pszczew
ul. Rynek 14

Przytoczna
ul. Główna 1

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne (OC, AC, NW)
majątkowe i gwarancje
osobowe
rolne (uprawy)
koszty leczenia
na życie

Dodatkowa zniżka
do 50%

Wspólny sukces

Historia 23-letniego Mirka 
Nadobnika z Sulęcina znana 
jest lokalnej społeczności. Wie-
lokrotnie opisywano historię 
życia tego młodego człowieka, 
który od urodzenia nie posiada 
rąk i nóg. Dziś absolwent SOSW 
w Sulęcinie ma protezy rąk. 
Wiele czasu musi jednak upły-
nąć, jak i silnej woli w ćwicze-
niu, aby mioelektryczne protezy 
górnych kończyn funkcjonowa-
ły zgodnie z wolą użytkownika.

Zanim jednak specjaliści za-
łożyli protezy, trzeba było rów-
nolegle prowadzić kwestę na 
ich zakup oraz poświęcić dużo, 
bardzo dużo czasu na ćwiczenia 
stymulujące nerwy osadzone 
w kikutach rąk. Ich wrażliwość 
była niezbędna w procesie in-
dywidualnego przygotowania 
mioelektrycznych protez. Ko-
ordynatorem akcji „Ręce dla 
Mirka” na zasadzie wolontariatu 
była Monika Stegeman. Wspo-
magali ją na tej samej zasadzie 
Agnieszka Dulik i nieco ta-
jemniczy, acz bardzo serdecz-
ny Madman znany z lokalnej 
strony internetowej. Trudno nie 
zapomnieć o rodzicach (Zofia 
i Mirosław) oraz rodzeństwie 
(Anna i Przemysław), ale to już 
inny wątek tej drogi razem do 
celu. Wspólne wspieranie było 
i jest gwarancją osiągniętego 
celu.

- Z Mirkiem znam się od ośmiu 
lat, od czterech lat prowadziłam 
zajęcia z zakresu kształtowania 
kreatywności, plastyki i funk-

cjonowania osobistego i spo-
łecznego. indywidualnie jak i w 
SOSW, gdzie również pracuję. 
Rozbudziłam w nim szerokie 
zainteresowanie plastyką, co 
zaowocowało licznymi nagro-
dami od szczebla gminnego do 
międzynarodowego. Malował 
za pomocą ust lub kikuta lewej 
kończyny. Nieświadomie tre-
nował mięśnie przedramienia, 
co jako rzeczą bardzo ważną 
-  potwierdzili lekarze specjali-
ści. Podczas powrotu rok temu 
z Centrum Olimpijskiego w sto-
licy, zapytałam go o marzenia. 
Rezolutnie odpowiedział – Chcę 
mieć ręce. Zaskoczona, ale peł-
na swojego optymizmu zaczę-
łam poszukiwania. Od czegoś 
trzeba było zacząć. Oczywiście 
od lekarzy specjalistów. Począt-
kowe informacje zniechęcały, 
ale jestem swoistą optymistką. 
Konsekwentną w realizacji mą-
drych pomysłów. Oczywiście 
chodziliśmy z Mirkiem do szpi-
tala na rehabilitację. Ćwiczenia 
obu kikutów rąk były uciążli-
we. Mając opinie specjalistów 
musiałam szukać możliwości 
sprawdzenia adoptacji protez 
przez organizm. NFZ, różne fun-
dacje były przeze mnie dosłow-
nie bombardowane pytaniami. 
W końcu natrafiłam na firmę 
Orto Partner w Murowanej Go-
ślinie. Zapoznałam się z opinia-
mi, a ponieważ miałam zgodę 
Mirka jak i rodziców – sprawa 
nabierała konkretów. Jednak 
barierą były pieniądze. Akcję 

zbierania rozpoczęliśmy w lu-
tym ubiegłego roku koncertem 
charytatywnym, potem stoiska 
na „Jarmarku Kogucim” i Dniach 
Sulęcina. Biegłam osobiście w 
37 Szczecińskim Półmaratonie, 
co zaowocowało przelaniem 20 
tysięcy złotych przez fundację 
PKO. Pozostała kwestia osta-
tecznej ceny, która zamknęła się 
kwotą 124 tysięcy złotych. Przy-
gotowania finansowe zakoń-
czyliśmy w ciągu trzech miesię-
cy. Firma Maszoński Logistyc z 
Sulęcina sponsorowała jedną 
rękę, za co serdecznie raz jesz-
cze dziękujemy. Ta firma wie-
lokrotnie również zapewniała 
bezpłatnie transport Mirka do 
odległych specjalistów. Aby nikt 
mnie, nam, nie zarzucił, że wy-
braliśmy tylko taką, a nie inna 
firmę, zasięgnęłam opinii in-
nych specjalistów. Po pewnym 
czasie postanowiłam ponownie 
przebadać Mirka w firmie Orto 
Partner na wrażliwość impul-
sów. Indywidualne wykonanie 
protez to różne pomiary, od-
lewy, przymiarki. Protezy mio-
elektryczne zostały założone 
Mirkowi 7 czerwca 2016 roku. 
Trudno nie wymienić Fundacji 
„Siepomaga”, która wsparła nas 
w zakupie protez dłoni Bebionic 
– opowiada M. Stegeman.

Protezy umożliwiają sterowa-
nie chwytem np. szybkie przy-
trzymywanie i zaciśnięcie dłoni, 
względnie szybkie wypuszcze-
nie przedmiotów. Protezy Be-
bionic zaprogramowane są na 

14 różnych chwytów, posiadają 
elektroniczny system czujników 
mocy zacisków. Dodatkowo 
do istniejących protez został 
zamontowany element zasila-
jący pracę dłoni (akumulatory 
litowo-jonowe). Łączna wartość 
dłoni to koszt 188 tysięcy zło-
tych. Mirek ma dwa w jednym, 
bowiem jego protezy mają szer-
szy zakres regulacji dostosowa-
nych odpowiednim progra-
mem do zmian adaptacyjnych 
właściciela. Pozwalają w szer-
szym i bardziej precyzyjnym za-
kresie funkcjonować w codzien-
nym życiu. Podstawowy sukces 
to chęć i siła działania Mirka. To 
on sam siłą woli i mięśni, mo-
tywacji i zaciętości, treningo-
wi i nieustannym ćwiczeniom 
uczy się posługiwać protezami. 
Pierwsze protezy umożliwiały 
tylko i wyłącznie jeden rodzaj 
chwytu. Przy zastosowaniu dło-
ni Bebionic możliwości chwy-
tu jest osiem, co diametralnie 
zwiększa możliwości chwytanie 
wielu elementów w codzien-
nym życiu np. funkcję obsługi-
wania myszki, chwyt precyzyjny 
np. do obsługi kluczy, chwyt do 
trzymania sztućców, talerza itd. 

- W pierwszej wersji, dłonie 
Bebionic, które testowaliśmy 
były większe i mało propor-

cjonalne. Obecne są nowością 
przywiezioną z targów ortope-
dycznych, które odbyły się w 
Libsku. Przy obustronnej am-
putacji mamy dużo ograniczeń 
manualnych. U Mirka udało się 
nam przekroczyć, przełamać 
wiele ograniczeń związanych z 
samodzielnym obsługiwaniem 
skomplikowanych dłoni, ruchu 
łokcia (uruchomienie i odbloko-
wanie protez) poprzez wykony-
wanie odpowiednimi ruchami 
barków manewrów ramienia i 
przedramienia. Nowe protezy 
są bardziej precyzyjne. Przed 
nim okres rehabilitacji. Przy Be-
bionic dużo szybciej wykonuje 
więcej czynności, to wymaga 
oczywiście więcej uwagi i kon-
centracji – kończy Monika Steg-
man.

Za swoje społeczne działania 
wspaniała sulęcińska wolonta-
riuszka została wyróżniona dy-
plomem i tytułem „Człowieka 
roku KRONO 2016” (w powiecie 
sulęcińskim) przyznanego w 
plebiscycie „Gazety Lubuskiej” i 
SWISS KRONO sp. z o.o. w grud-
niu roku ubiegłego. Serdeczne 
gratulacje!

Lech Malinowski

SULĘCIN

Wychodząc naprzeciw zainteresowań naszych Czytelników, od czasu do czasu, 
będziemy zamieszczać teksty ukazujące się na naszych łamach w mutacjach 
„Przekroju Lokalnego” Sulęcina i Słubic. Warto bowiem wiedzieć co się dzieje za 
przysłowiową miedzą. Dziś tekst red. Lecha Malinowskiego opublikowany w lutym 
br. w mutacji sulęcińskiej. Tekst, który pozytywne zainspirował redakcję dziennika 
wojewódzkiego, bowiem idąc naszym śladem na jego stronach, kilkanaście dni 
później, ukazał się artykuł                                                                                            (red.)
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150 rocznica urodzin Marszałka. Życie i Pamięć
Chodzi oczywiście o Józefa 

Piłsudskiego, któremu poświeco-
na jest wystawa przygotowana 
przez Centralną Bibliotekę Woj-
skową jego imienia, a która dzię-
ki życzliwości i pomocy 11 WBZ w 
Międzyrzeczu, zawitała w gościn-
ne progi Biblioteki Publicznej. 

Otwarł ją dyrektor MOK, kilka 
ciepłych słów padło z ust kie-
rowniczki placówki oraz kon-
kretne przedstawienie celu wy-
stawy z ust wysokiego rangą 

oficera 11WBZ. Pani porucznik 
z tejże brygady przybliżyła pre-
zentowane plansze wystawowe i 
zacytowała starannie, acz subiek-
tywnie wybrane cytaty z boga-
tego zapisu w literaturze przed-
miotu nie tylko przemówień 
Marszałka. 

Ekspozycja ma kilka paneli 
tematycznych i jest, co jest waż-
ne, częścią wielkiej całości, stąd 
wynika najprawdopodobniej 
marginalne pokazanie na nie-

wielkim plakaciku i małej repro-
dukcji wciśniętej między inne 
- legendarnego wizerunku bo-
hatera na słynnej, legendarnej 
już Kasztance, o czym uczyły się 
kolejne pokolenia. To mnie nieco 
zaskoczyło. Nie sięgnięto do ob-
razów naszych batalistów. Za to 
nie wiadomo czemu, zaprezen-
towano bardzo bogato udoku-
mentowaną naprawę ostatniego 
samochodu Marszałka marki Ca-
dillac 355 D oraz opis technicz-

ny. Czy jest to aż tak 
ważne? Nie sądzę. 
Marszałek bardziej 
jest kojarzony z ową 
Kasztanką niż służ-
bowym autem. Jego 
czasy nie znały uza-
leżnienia dzisiejszych 
vipów od opancerzo-
nych bryk jeżdżących 
w kolumnach, choć 
ów Cadillac miał czę-
ściowe opancerzenie, 
takowe szyby i syre-
nę dźwiękową. Służył 
Naczelnikowi Państwa 
zaledwie 2 miesiące. 
Po jego śmierci przez 
rok czasu korzystała z 
niego wdowa. Dalsze, 
owszem i ciekawe, 
losy tego auta są opi-

PRZEKRÓJ (ŚREDNIO)POLECA

W końcu doczekaliśmy się filmu o 
naszej genialnej rodaczce, dwukrotnej 
zdobywczyni Nagrody Nobla, dzielnej 
matce i wrażliwej kobiecie czyli o Marii 
Skłodowskiej-Curie. Pracy nad opowie-
dzeniem historii tej niezwykłej kobiety 
podjęła się Marie Noelle, a w tytułową 
rolę wcieliła się Karolina Gruszka, zna-
na już z takich produkcji jak „Francuski 
Numer” czy „Trick”. 

Przyznam szczerze, że po obejrzeniu 
samego zwiastuna spodziewałam się 
energetyzującej historii o kobiecie ob-
darzonej niezwykłym umysłem i silnym 
charakterem, kobiecie której udało się 
przebić w  męskim  świecie nauki, do 
którego płeć piękna nie była za jej życia 
dopuszczana.

Z żalem muszę jednak przyznać, że 
mocno się zawiodłam na tym filmie, 
choć jego pierwsze minuty wyglądały 
obiecująco. Sceny, w których Maria pra-
cuje z mężem, towarzyszy mu przy od-
bieraniu nagrody idealnie przedstawiły 
chemię i pasję, które łączyły państwa 
Curie. Niestety w pewnym momencie 
widz wpada w pewną apatię, oglądając 
dzieło Noelle, oczekując jakiegoś zwro-
tu, napięcia w akcji. Wszystko zaczyna 
się toczyć tak dziwnym rytmem, że ani 

się widz obejrzy, a ogląda napisy, a w ser-
cu czuje jakiś niedosyt, że czegoś w ty fil-
mie zabrakło.

Osobiście uważam, że powodem może 
być nierównowaga w wątkach. Maria 
Skłodowska-Curie to postać z niezwykle 
bogatą biografią, ale jeśli za bardzo skupi-
my się na wątkach z jej życia osobistego, a 
w szczególności na jej romansie to nagle 
okazuje się, że jest to historia o  zwykłej 
zakochanej kobiecie naukowcu, o zwy-
kłej Marii - dlatego też film równie dobrze 
można byłoby nazwać „Zakochana Maria”. 
Wówczas nie spodziewałabym się historii 
o  genialnej kobiecie, doskonale radzącej 
sobie w szowinistycznym świecie nauki.

Żeby jednak nie było, że tylko narzekam, 
to dodam iż zachwyciła mnie scenografia 
filmu, muzyka, która starała się nadrobić 
to czego nie zrobiła fabuła, a także sama 
Karolina Gruszka, ukazując Marię Skło-
dowską-Curie w najróżniejszych życio-
wych sceneriach. 

„Zakochana Maria”

Anna Piotrowska
Życzę SMACZNEGO  :)

Kamila Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Bardzo często powraca do mnie temat 
zdrowych i nie tuczących słodyczy. Sama 
mam z tym problem, ponieważ moi do-
mownicy są z natury łasuchami. Zależy 
mi jednak, aby to co podaję było zdrowe. 
Unikam więc kupowania dzieciom kre-
mów czekoladowych, żelek itp.

Znalazłam świetną alternatywę dla 
sztucznych smakołyków. Polecam rów-
nież jako słodka alternatywa drugiego da-
nia obiadowego.

CZEKOLADOWE PLACKI JABŁKOWE

SKŁADNIKI:
3 jabłka

Słodkie co-nieco
1 jajko
9 łyżek płatków owsianych
3 łyżki mąki
3 łyżeczki kakao
2 łyżeczki miodu
garść rodzynek
cynamon

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jabłka obrać ze skórki i zetrzeć na 

tarce o grubych oczkach. Jajko roztrze-
pać w misce, dodać jabłka i pozostałe 
składniki, wymieszać na jednolitą masę. 
Kłaść łyżką na rozgrzaną, suchą patel-
nię i smażyć z obu stron na złoty kolor.

Można podawać na zimno lub na cie-
pło..

sane niemalże drobiazgowo.
Na podświetlonych, i nie tyl-

ko, planszach jest historia życia 
tej cennej dla Polski postaci, jak 
również historia Legionów. To 
wszystko uzupełnione jest repro-
dukcjami dokumentów, gazet, 
ulotek, odezw, odznaczeń, wyro-
bów medalierskich oraz fotogra-
fii. 

Bardzo ciekawie o bohaterze 
wystawy mówił wywołany ad 
hoc Jan Pomesny, doskonały 
znawca życiorysu Marszałka. Po-
trafił z pamięci wyciągnąć perełki 
dotyczące życia J. Piłsudskiego, 
bez oglądania się na niczemu 

nie służącą cenzurę. To dodało 
swoistego kolorytu wystawie, 
którą warto zobaczyć. Spotkanie 
zwieńczono dyskusją przy kawie 
i herbacie oraz pysznym tortem 
ze stosownym napisem. Wśród 
licznie przybyłych żołnierzy i pra-
cowników 11WBZ  było zaledwie 
kilku radnych z powiatu i mia-
sta, ks. dziekan, były burmistrz 
oraz Ci, co od zawsze bywają na 
wernisażach. Nie było nikogo z 
ratuszowych i powiatowych ga-
binetów.

L. Malinowski

Ciekawostki z życia Marszałka referuje Jan Pomesny
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

Zawód przyszłości?

Przekrój Lokalny: Zadania współcze-
snego szkolnictwa zawodowego oraz 
sposób ich realizacji powinny być uwa-
runkowane zmianami zachodzącymi w 
otoczeniu gospodarczo-społecznym. 
Czy Zespół Szkół Mechanicznych reali-
zuje te cele?
Małgorzata Nawojczyk: Organizując 
proces nauczania w naszej szkole bierze-
my przede wszystkim pod uwagę nowe 
techniki i technologie oraz wynikający z 
nich wzrost oczekiwań pracodawców w 
zakresie wiedzy i umiejętności przyszłych 
pracowników. Dlatego nasza oferta edu-
kacyjna obejmuje najbardziej poszuki-
wane na rynku pracy kierunki, takie jak: 
technik mechanik, technik mechatronik, 
technik mechanik (klasa strażacka), tech-
nik optyk oraz technik urządzeń dźwigo-
wych – wprowadzony do klasyfikacji za-
wodów w 2015 roku.
PL: Technik urządzeń dźwigowych to 
zawód, który kojarzy się z bardzo wą-
ska specjalizacją. Czy w takim razie 
znajdą się absolwenci gimnazjów chęt-
ni do kontynuowania nauki właśnie w 
tym zawodzie?
MN: Rzeczywiście zawód ten kojarzony 
jest przede wszystkim z pracą na budowie, 
podczas gdy urządzenia dźwigowe to sze-
rokie pojęcie, obejmujące zarówno dźwi-
gi budowlane, jak i osobowe, towarowe 
(windy, suwnice, przenośniki, dźwignie, 
żurawie, wciągarki, podesty ruchome), 
urządzenia dla osób niepełnosprawnych. 
Technik urządzeń dźwigowych to specja-
lista zajmujący się montażem oraz konser-
wacją tych urządzeń, planowaniem oraz 
wykonywaniem przeglądów technicz-
nych, regulacją elementów roboczych i 
zespołów sterowniczych. Nie sposób wy-
mienić wszystkich umiejętności związa-
nych z tym zawodem, ale warto podkre-
ślić, że, jak widać, jego absolwenci znajdą 
pracę zarówno w budownictwie, jak też w 
transporcie oraz przemyśle maszynowym, 
zaś ich przyszłe zarobki sięgać mogą czte-
rech a nawet pięciu tysięcy.
PL: Czy jednak tak szerokie zastoso-
wanie urządzeń dźwigowych można 
traktować jak gwarancję zatrudnienia 
przyszłych absolwentów?
MN: Z pewnością nie będą oni mieli pro-
blemów ze znalezieniem pracy. Technik 
urządzeń dźwigowych jest jednym z naj-
bardziej poszukiwanych na rynku specja-
listów. Ta sytuacja stanowi następstwo 
postępu technicznego, który przyczynił 
się do wzrostu zapotrzebowania na urzą-
dzenia dźwigowe – wiele z nich wyma-
ga modernizacji, bądź przystosowania 
do obowiązujących norm. Tego rodzaju 
prace, związane z montażem i konser-
wacją urządzeń dźwigowych mogą być 
wykonywane jedynie przez specjalistów 
posiadających odpowiednie zaświadcze-
nia kwalifikacyjne. Warto też pamiętać, 
że podbudowa kształcenia w zawodzie, 

ROZMOWA PRZEKROJU

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający. Pracodawcy poszukują 
ludzi dobrze wykwalifikowanych i kreatywnych, ale wymagają też do-
świadczenia zawodowego. O tych nowych wyzwaniach rozmawiamy 
z  Małgorzatą Nawojczyk, dyrektor z Zespołu Szkół Mechanicznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Świerkowej 8 w Poznaniu.

o którym mówimy, opiera się na podsta-
wach elektroniki, elektrotechniki i mecha-
niki, tak więc szeroko rozumiana wiedza 
techniczna przy sprawnym posługiwaniu 
się nowymi technologiami informatycz-
nymi i komunikacyjnymi, stwarza naszym 
absolwentom szansę różnorodnego za-
trudnienia. Tym bardziej, iż nasi uczniowie 
przygotowywani są również do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, organi-
zacji przedsiębiorstwa, zdobywają umie-

jętność posługiwania się technicznym 
językiem obcym. Po zdobyciu dodatko-
wych uprawnień technik urządzeń dźwi-
gowych może też pracować jako operator 
maszyn i urządzeń dźwigowych a nawet 
inspektor dozoru technicznego.
PL: Bardzo ważnym zadaniem współ-
czesnej szkoły jest  indywidualizacja. 
Czy w procesie kształcenia zawodo-
wego ZSM podejmowane są działania 
wspomagające rozwój uczniów?
MN: Realizacja tego zadania jest podsta-
wą procesu nauczania. Na poziomie za-
wodowym odbywa się poprzez tworze-
nie i wdrażanie projektów edukacyjnych, 
udział uczniów w konkursach wewnętrz-
nych oraz olimpiadach, organizowanie za-
jęć wyrównawczych, ale też rozwijających 
zainteresowania uczniów czy przygoto-
wujących do egzaminów zawodowych. 
Nie sposób pominąć współpracy z przed-
siębiorstwami i pracodawcami, realizacji 
zadań w ramach umów patronackich ze 

szkołami wyższymi oraz praktyk zawodo-
wych, organizowanych także za granicą w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój Unii Europejskiej. Celem 
tych wszystkich działań jest podniesienie 
szansy na zatrudnienie poprzez kształce-
nie specjalistycznych umiejętności i do-
skonalenie kompetencji językowych.
PL: Co odróżnia Zespół Szkół Mecha-
nicznych im. Komisji Edukacji Narodo-
wej od innych szkół zawodowych?
MN: Naszym atutem jest elastyczne re-
agowanie na potrzeby współczesnego 
rynku pracy, stwarzanie uczniom warun-
ków nabywania wiedzy i umiejętności na 
wysokim poziomie, co zagwarantuje im 
konkurencyjność wśród specjalistów po-
dobnej branży, przy jednoczesnej otwar-
tości i mobilności zawodowej. Warto zapo-
znać się bliżej ze szkołą oraz nauczycielami 
podczas Drzwi Otwartych: 11 marca i 8 
kwietnia w godz.10-12. Zapraszamy.
PL: Dziękuję za rozmowę.
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Moja pasja
Impresje z życia – malarstwo
W Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego, 16 lutego 
odbył się wernisaż wystawy nor-
weskiej artystki Torun Katariny 
Linge. Jak sama artystka po-
wiedziała: - Moje obrazy, będące 
głównie abstrakcyjne są przeka-
zem wizji i doświadczenia jakie 
dostrzegam w interakcji pomiędzy 
ludźmi, otaczającą nas naturą i 
światem zwierząt z całym jej bo-
gactwem form i kolorów. Intuicja 
w poszukiwaniu przekazu jest do-
minująca, czy trafiona... to zależy 
od indywidualnego odbiorcy. Mój 
wybór tematu i przekazu jest od-
zwierciedleniem moich uczuć. To 
tak jak podróż od chaosu do po-
rządku, od braku jasności do przej-

rzystości.
Wielkie połacie płócien są kom-
pozycją z różnych tworzyw. Twór-

czyni wykorzystała papier, foto-
grafie, rysunki, a wszystko jest z 
silna domieszką farb akrylowych. 

Jej malarstwo jest narzędziem do 
wnikliwego poszukiwania istoty 
życia jak i osobistego wnętrza. To 
ostatnie jest bezsprzecznie przy-
należne każdemu twórcy.
Tytuły jej prac kierują wprost od-
biorcę do własnej oceny. Wspo-
mniane relacje zachodzące w 
naturze pomiędzy człowiekiem a 
fauną w jej sztuce dominują. Tej 
dominacji należy się starannie 
doszukiwać, co w abstrakcji po-
zornie jest rzeczą łatwą. 
Abstrakcyjne obrazy wymagają 
swoistego odbioru, odbioru uzu-
pełnionego własną wizją. Tym 
samym kontakt z jej malarstwem 
staje się sam w sobie abstrakcyj-
ny.  Czy go akceptujemy czy też 
nie, to także sztuka odbioru. I 

chyba taki cel założyła sobie nor-
weska artystka, bowiem jak sama 
zaznaczyła – Jestem otwarta na 
każdy odbiór mej sztuki.
Wernisaż w muzeum przyciągnął 
wielu mieszkańców miasta. Tych 
stałych, którzy chcą zobaczyć coś 
nowego i tych nowych, szukają-
cych porównania do innych tego 
typu rzeczy proponowanych w 
mieście. Nie od dziś powszechnie 
wiadomo, że tutaj wystawy mają 
swój koloryt i ciekawych auto-
rów. Autorkę w Sali Portretowej 
przywitał dyrektor placówki An-
drzej Kirmiel, a jego żona Irena 
była tłumaczką.

Lech Malinowski
fot. Elżbieta Jednorowicz

Trwają prace na miejskim sta-
dionie sportowym, co budzi 
zrozumiałe zainteresowanie. 
Ruszyła oczekiwana od wielu lat 
modernizacja – mówi Grzegorz 
Rydzanicz, dyrektor MOSiW w 
Międzyrzeczu. – Prace rozpoczę-
ły się w grudniu ubiegłego roku, 
firma która wygrała przetarg 
rozpoczęła od płyty piłkarskiej. 
Modernizacja obejmuje płytę 

Rozkopany stadion
MIĘDZYRZECZ

główną i bieżnię. Będzie nowa na-
wierzchnia płyty stadionu, bieżnia 
tartanowa, część trybun będzie 
zmieniona, korona stadionu rów-
nież ulegnie modernizacji. W koń-
cowym etapie powstanie nowe 
ogrodzenie i oświetlenie stadionu. 
Także instalacja związana z na-
głośnieniem i monitoringiem. Wa-
runki już pozwalają na położenie 
instalacji nawodnieniowej boiska. 

W pewnym momencie działa-
nia grupy społeczników, chcą-
cych aby płyta piłkarska miała 
normy spełniające wymagania 
międzynarodowe kolidowały z 
wcześniej przyjętymi warianta-
mi przez Ratusz w odniesieniu 
do lekkoatletyki... – W Między-
rzeczu nie będą rozgrywane me-
cze rangi międzynarodowej np. z 
cyklu eliminacji Mistrzostw Świa- ta. To trzeba sobie uświadomić. 

Co najwyżej na poziomie drużyn 
młodzieżowych. Wymiary, które 
mamy zaprojektowane pozwolą 
na rozrywanie meczy towarzy-
skich. Poprzednio nasza płyta 
piłkarska nie miała wymiarów 
FIFA, czyli 68 m szerokości i 105 m 
długości, a jednak mecz między-
narodowy drużyn młodzieżowych 
polska – Szwajcaria, został roze-
grany. Mieliśmy 68 m szerokości 
i 101,50 m szerokości. Ktoś, kto 
wcześniej twierdził, że nasz sta-
dion spełniał wymiary FIFA, mówił 
nie do końca prawdę. Sześć torów 
bieżni typu syntetycznego z tzw. 
wysokiej półki zapewni warunki 
dla lekkoatletów. Cała infrastruk-
tura lekkoatletyczna będzie nowa, 
mam na myśli rzutnię dyskiem, 
młotem, oszczepem, pchnięcie 
kulą oraz skocznie. Z pełnym za-
bezpieczeniem. PZLA dotując 
modernizację postawił surowe 
kryteria. Całość przedsięwzięcia 
jest oszacowane na kwotę 5,5 mln 
zł. Dofinansowanie z PZLA – 1.500 
tys. zł., Urzędu Marszałkowskiego 
590 tys. zł. Zakończenie i odda-
nie inwestycji planowane jest w 
pierwszym półroczu 2018 roku – 
kończy G. Rydzanicz.

Prace trwają zgodnie z harmo-
nogramem i warunkami atmos-

ferycznymi. – Na płycie piłkar-
skiej pracuje firma Budownictwo 
Sportowe i Inżynieria Krajobrazu 
ze Skwierzyny – mówi Sylwester 
Suchowski, kierownik Wydziału 
realizacji Inwestycji – Termin prac 
mamy podpisany w umowie do 
końca września bieżącego roku 
Firma wykona nawodnienie w 
pełnej automatyce, odwodnienie 
w formie drenażu, murawę, trybu-
ny, oświetlenie i ogrodzenie. Try-
buny będą typu kubełkowego. W 
chwili obecnej nie mamy jeszcze 
specyfikacji przetargowej na mo-
dernizację części lekkoatletycznej. 
Już po zakończeniu prac musimy 
uzyskać certyfikat nadający kon-
kretną kategorię obiektu. Dodam, 
że będą odpowiednio zabezpie-
czone klatkami ochronnymi rzut-
nie. Nasz nadzór inwestorski nad 
budową sprawuje gorzowska fir-
ma Kompet Inwest.

Wypada na razie cierpliwie 
czekać na efekty, no i odbiór 
techniczny, choć słychy po mie-
ście krążą, że z wymiarami bo-
iska jest coś nie tak. Ale czego to 
ludzie nie plotą...

L. Malinowski
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Najlepsi sportowcy w gminie otrzymali stypendia burmistrza
Dnia 27 lutego w sali narad mię-

dzyrzeckiego ratusza odbyło się 
uroczyste wręczenie stypendiów 
sportowych. Listy gratulacyjne i 
upominki przekazał burmistrz Re-
migiusz Lorenz, który pogratulował 
młodym sportowcom znakomitych 
osiągnięć, podziękował za wspa-
niałe reprezentowanie gminy – nie-
jednokrotnie na arenach międzyna-
rodowych i życzył wytrwałości w 
pokonywaniu wszelkich przeszkód.

Stypendia sportowe otrzyma-
ło dwóch zawodników sumo Kac-
per Szewczyczak i Gracjan Pase-
wicz, którzy na co dzień trenują w 

Bobowicko-Jagielnik (cmen-
tarz)
10:30 – Bobowicko (ul. Między-
rzecka przy szkole)
10:33 – Międzyrzecz, ul. Poznań-
ska/Obrzyce Szpital
10:36 – Plac Powstańców Wlkp.
10:40 – ul. Dąbrowskiego
10:43 – ul. Chłodna
10:47 – ul. Świerczewskiego (par-
king)
10:51 – ul. Krasińskiego
10:55 – Jagielnik/cmentarz
 

Miło jest nam poinformować, iż Za-
rządzeniem Burmistrza Międzyrzecza 
Z-23/2017 z dnia 6 marca 2017 roku 
rozpoczęliśmy procedurę wprowadze-
nia II Edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Międzyrzeczu na 2018 r.  W ramach 
Budżetu Obywatelskiego realizowane 
będą zadania inwestycyjne lub remon-
towe należące  do  zadań własnych  
gminy, zlokalizowane na  nieruchomo-
ściach, na których zgodnie z prawem 
gmina Międzyrzecz może wydatkować 
środki publiczne. Poniżej przedstawia-
my grafikę ilustrującą zasady podziału 
środków oraz harmonogram. Ponad-
to, informujemy że wzorem ubiegłego 
roku w każdy poniedziałek w terminie 
13.03-10.04 w godzinach 15:00-17:00 
w Wydziale Spraw Społecznych p.103, 

Rusza kolejny Budżet 
Obywatelski

Rynek 1 odbywać się będą konsulta-
cje dotyczące wypełniania formularzy 
zgłoszeniowych. Biorąc pod uwagę 
sugestie mieszkańców gminy Między-
rzecz po zakończeniu ubiegłorocznej 
Edycji Budżetu Obywatelskiego oraz 
chcąc zapewnić jak największy dostęp 
mieszkańcom możliwości oddania gło-
su ,w tym roku głosowanie odbywać 
się będzie poprzez platformę dostęp-
ną pod adresem www.miedzyrzecz.pl. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
naszej gminy do wzięcia udziału w 
tegorocznej edycji Budżetu Obywatel-
skiego, tak abyśmy wszyscy mieli bez-
pośredni wpływ na decyzję o przezna-
czeniu części środków publicznych na 
przedsięwzięcia zgłoszone bezpośred-
nio przez międzyrzeczan.           

Jagielnik (cmentarz) - Bobowic-
ko
12:00 – Jagielnik/cmentarz
12:04 – ul. Krasińskiego
12:08 – ul. Świerczewskiego (par-
king)
12:13 – ul. Chłodna
12:16 – ul. Dąbrowskiego
12:19 – Plac Powstańców Wlkp.
12:22 – Międzyrzecz, ul. Poznań-
ska/Obrzyce Szpital
12:25 - Bobowicko (ul. Między-
rzecka przy szkole)

Nowo otwarta 
linia autobusowa

Uczniowskim Klubie Sportowym 
Korona Kaława. Obydwoje mają 
liczne osiągnięcia m.in. I i III miej-
sce w Mistrzostwach Europy Mło-
dzików i Młodziczek w Sumo w 
Niemczech. Kolejnym stypendystą 
został siatkarz Kamil Dobrowol-
ski – zawodnik GKAS Tęcza Volley 
Gubin-Krosno Odrzańskie oraz II 
ligowej drużyny GBS Bank KS Orzeł 
Międzyrzecz. Specjalnie wyróżnie-
nie za liczne osiągnięcia sportowe 
otrzymał Piotr Grobelny – 9 letni 
tenisista.  
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Wieści z Międzyrzeckiego rATUSzA cd.

Reforma edukacji w gminie Międzyrzecz
Szanowni Państwo, w celu 

przekazania informacji o dzia-
łaniach gminy Międzyrzecz 
w sprawie reformy systemu 
oświaty, podjęto decyzję o 
konieczności podania do wia-
domości publicznej poniższej 
informacji na łamach gazety 
„Przekrój Lokalny”.

Ostatnio na międzyrzeckich 
forach pojawiły się niepokoją-
ce głosy dotyczące planu sieci 
szkół w gminie Międzyrzecz. 
Niestety, głosy te świadczą 
o nieznajomości przepisów 
prawa oświatowego i o braku 
rzetelnych informacji na te-
mat wprowadzanej przez rząd 
RP reformy oświaty. Należy tu 
zauważyć, że burmistrz jako 
organ wykonawczy nie two-
rzy zasad funkcjonowania sys-
temu oświaty, a jest jedynie 
zobowiązany  do wdrożenia   
reformy   zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami.

Reforma oświaty wprowa-
dzona przez ustawodawcę 
ustawą Prawo Oświatowe 
z dniem 1 września 2017 
r., wprowadza nowy ustrój 
szkolny, którego celem jest, 
jak przedstawia w liście do 
rodziców Minister Edukacji 
Narodowej Anna Zalewska, 
„..zmniejszenie liczby dzieci 
w klasach, ograniczenie dwu-
zmianowości i konieczności 
dowożenia uczniów do szkół, 
wzmocnienie pozycji rodzi-
ców w szkole, dostęp do sze-
rokopasmowego internetu do 
wszystkich szkół”. Efektem 
wprowadzenia reformy ma 
być poprawa jakości kształ-
cenia i stworzenie przyjaznej 
uczniowi, bezpiecznej szko-
ły. Bezpieczeństwo ma być 
zagwarantowane poprzez 
utworzenie jednozmianowej, 
ośmioklasowej podstawowej 
szkoły, w której kształcić się 
będą uczniowie od 7 do 15 
roku życia. Tym samym to 
Minister Edukacji Narodowej 
ustalił podział wiekowy, któ-
rego zobowiązani jesteśmy 
przestrzegać.

Na mocy ustawy dotych-
czasowe sześcioklasowe 
szkoły podstawowe zosta-
ją przekształcone w ośmio-
letnie szkoły podstawowe, 
natomiast gimnazja zostają 
zlikwidowane. Likwidacja 
gimnazjów może nastąpić 
w jeden z trzech sposobów 

wskazanych przez ustawo-
dawcę. Gimnazja mogą być 
przekształcone w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe z od-
działami gimnazjalnymi lub 
włączone w istniejące szkoły 
podstawowe, lub wygaszone. 
Z tego wynika, że ustawodaw-
ca nie przewidział możliwości 
połączenia dwóch gimnazjów 
i następnie wygaszenie ich, co 
sugerowane jest jako możliwe 
rozwiązanie przez nieliczne 
grupy mieszkańców Między-
rzecza.

W celu dostosowania sie-
ci szkół podstawowych do 
nowego ustroju szkolne-
go  w gminie Międzyrzecz, 
od 1 września powstanie 7 
ośmioletnich szkół podstawo-
wych, w miejsce dotychczaso-
wych 5 szkół podstawowych i 
2 gimnazjów: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 
1 z Oddziałami Sporto-
wymi przekształcona  
z Gimnazjum Nr 1;

2. Szkoła Podstawowa  
Nr 2;

3. Szkoła Podstawowa  
Nr 3;

4. Szkoła Podstawowa  
Nr 4;

5. Szkoła Podstawowa  
Nr 6 przekształcona  
z  Gimnazjum Nr 2;

6. Szkoła Podstawowa  
w Bukowcu;

7. Szkoła Podstawowa  
w Kaławie. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowe-
go, które z dniem 1 września 
nie ulegają zmianie w tym za-
kresie, publiczne szkoły pod-
stawowe i gimnazja są szko-
łami obwodowymi tzn. każdej 
z nich przypisany jest pewien 
obszar miasta wyznaczony 

przez określone ulice lub ich 
części oraz miejscowości w 
sołectwach. Przy dostoso-
waniu sieci szkół do nowego 
ustroju zmianie ulegają obwo-
dy szkół. W praktyce oznacza 
to, iż w gminie Międzyrzecz od 
1 września br. zmienionymi 
obwodami będą przyjmowane 
dzieci do klas pierwszych, na-
tomiast pozostałe będą „prze-
noszone” w granicach jakie 
wyznacza prawo. Do nowych 
podstawówek od 1 września 
mogą przejść obecne klasy 
trzecie i szóste (w następnych 
latach kolejne trzecie i szóste).

Skorzystanie z miejsca w 
szkole obwodowej jest pra-
wem rodzica, ale nie jest jego 
obowiązkiem tzn. dziecko ma 
zapewnione miejsce w kla-
sie I w szkole obwodowej, ale 
nie musi z niego skorzystać. 
Może starać się o przyjęcie 
do innej szkoły prowadzonej 
przez gminę Międzyrzecz w 
rekrutacji otwartej lub do in-
nej szkoły podstawowej poza 
miastem lub gminą. Zgodnie 
z ustawą Prawo oświatowe 
„do klasy I publicznej szkoły 
podstawowej, której ustalono 
obwód, przyjmuje się na pod-

stawie zgłoszenia rodziców 
dzieci i młodzież zamieszkałe 
w tym obwodzie”. Natomiast 
„kandydaci zamieszkali poza 
obwodem publicznej szko-
ły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po prze-
prowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana 
publiczna szkoła podstawo-
wa nadal dysponuje wolnymi 
miejscami”. W tej chwili toczą 
się rozmowy, w jaki sposób 
proces ten powinien prze-
biegać.  W związku z tym,  że 

uczniowie tworzą małe spo-
łeczności, będą przechodzili 
całymi klasami, co ma na celu 
ułatwienie im zaakceptowa-
nie nadchodzących zmian. W 
międzyrzeckich szkołach od 
początku stycznia 2017 r., to-
czą się konsultacje z rodzica-
mi dotyczące przechodzenia 
dzieci do innych szkół. Dzięki 
planowanym przesunięciom 
na terenie Międzyrzecza stop-
niowo zostanie zlikwidowana 
dwuzmianowść, która przez 
rodziców jest od dawna wska-
zywana jako główny, wymaga-
jący rozwiązania problem, a 
dla dzieci stanowi duże utrud-

nienie w codziennej nauce. 
Struktura zaproponowana 

przez burmistrza Międzyrze-
cza Remigiusza Lorenza ma 
przede wszystkim na celu za-
równo rozwiązanie problemu 
dwuzmianowości, zapewnie-
nie jak najlepszych warun-
ków nauki dla dzieci, pod-
niesiena jakości nauczania, 
a także stworzenia dobrych 
warunków pracy dla nauczy-
cieli. Ponadto, pomysł utwo-
rzenia oddziałów sportowych 
w szkole podstawowej jest 
odpowiedzią na potrzeby spo-
łeczności lokalnej oraz wpisu-
je się w plan rozwoju sportu w 
gminie Międzyrzecz, którego 
priorytetowym celem jest ob-
jęcie profilaktyką zdrowotną 
jak najszerszego grona ma-
łych mieszkańców całej gmi-
ny. W obecnej, przepełnionej 
nowoczesnymi technologiami 
rzeczywistości obserwujemy 
zjawisko odciągania dzieci od 
aktywności ruchowej na rzecz 
wirtualnego świata. Powiat 
Międzyrzecki zajmuje ostat-
nie, niechlubne miejsce w 
województwie, jeśli chodzi o 

procent dzieci cierpiących na 
skoliozy i inne dolegliwości.  
Propagowanie idei kształce-
nia i wychowywania dzieci w 
jednozmianowych szkołach 
średniej wielkości oraz popu-
laryzowanie zdrowego, spor-
towego stylu życia wpisuje się 
idealnie w założenia reformy 
edukacji i jest świadectwem 
perspektywicznego myślenia 
władz samorządowych o po-
trzebach lokalnej społeczno-
ści. Przy wszystkich zmianach 
najważniejsze jest przecież 
zdrowie i dobro dzieci. 
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